
Pressemelding 8. mai 

Hjertelig til lykke med frigjøringsdagen alle sammen, og en ekstra hilsen til alle dere veteraner. 

De fleste fikk trolig med seg regjeringens pressekonferanse i går, der planene for gjenåpning av 

samfunnet fortsetter. Nå er det på privat basis tillatt med 20 personer samlet, under forutsetning av 

at man holder 1 meters avstand. For offentlige steder gjelder 50 personer med samme krav om 1 

meters avstand. Dette betyr at mye møteaktivitet og sosiale sammenkomster kan gjennomføres, 

under forutsetning av at 1 meters avstand overholdes.  

Det betyr at man fortsatt må være nøye med hva man planlegger å delta på. Inviteres du på en fest 

der du føler deg trygg på at 1 meters kravet ikke vil bli opprettholdt, så bør du takke pent nei. Og 

tenker du å arrangere noe, der du ikke klarer å overholde ansvaret om 1 meters avstand, så kan du 

ikke arrangere nå. Da må du heller vente. Denne oppmykningen er dessverre altså ikke et frislipp.  

Det er helt avgjørende at vi er disiplinerte og fortsetter dugnaden i fellesskap. For hvis smitten 

eskalerer, så er det stor risiko for at man må stenge deler av samfunnet ned igjen, og det håper jeg 

virkelig at vi i fellesskap skal klare å unngå. 

Derfor er min oppfordring: 

 Fortsett med godt grunnsmittevern. Dvs. vask og sprit hender ofte, nys og host i albuekroken 

og hold 1 meters avstand til alle du ikke er i felles husstand med. 

 Hold deg hjemme hvis du er forkjølet eller syk, og ring lege for å avklare om du bør testes for 

Covid-19.  

 Vent med fester og sammenkomster hvor man ikke klarer å overholde 1 meters regelen. 

 Respekter og lytt til de nasjonale anbefalingene. 

 Ta hensyn til de eldre og andre i risikogruppene som hovedsakelig er isolert hjemme over en 

lengre periode. Gjør gjerne noe hyggelig ovenfor dem uten å utsette dem for smitte. De har 

det tross alt mer krevende enn flertallet av oss. 

 Dette vil fortsatt pågå over lengre tid, det er ikke over, så hold ut! 

 

Regjeringen meldte også i går at alle barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler skal åpne 

neste uke, men det var lagt inn noe fleksibilitet omkring hvordan hver enkelt kommune løser dette 

innenfor kravene om smittevern. 

 

 På Tynset vil det bli åpning av skolene som følger: 

 

 Fåset, Tylldalen og Kvikne starter på mandag 11. mai med 5. - 7. klasse. 

 Tynset barneskole starter på onsdag 13. mai. Med totalt 360 elever er plass en utfordring i 

forhold til smittevern. Skolen må ta i bruk Holmen-bygget, og der må det vaskes og klargjøres 

for bruk. Noe utstyr må også monteres, det må merkes opp, og en del pulter og stoler skal 

flyttes.  

 Tynset ungdomsskole starter mandag 11. mai med alle sine elever. 

 Tynset opplæringssenter starter grunnskoleopplæringa på onsdag og voksenopplæringa på 

torsdag. 

 

Innlandet fylkeskommune oppfordrer til å begrense offentlig transport. De kan ikke øke kapasiteten 

på skoleskyssen utover de bussene som til vanlig settes opp. Elevene bør sitte med et setes 



mellomrom. Det betyr omtrent halv kapasitet. Alle som har muligheter bør derfor finne alternativ 

transport eller samkjøre. De som har mulighet bør sykle.  

Viser for øvrig til informasjon som sendes ut fra hver enkelt skole. 

Så er det mange som lurer på når det vil bli mulighet for å få besøke sine venner og kjære på 

Tjønnmosenteret, Enan og Furumoen. Til det kan jeg si at det nå jobbes med å finne løsninger på 

hvordan dette skal foregå fremover. Enn så lenge må du ringe sykehjemmet, så kan de være med å 

planlegge og legge til rette for et besøk i trygge omgivelser. 

Mvh ordfører Merete Myhre Moen 

 

 

 

 

 


